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MEGHÍVÓ
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése
Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és
Turisztikai Bizottság
2018. június 19-én (kedd) 11,00 órai kezdettel
rendkívüli nyílt ülést tart, melyre meghívom

Az ülés helye: Dunaújváros, Városháza tér 1. "A" épület, VII. emeleti tárgyaló
Javasolt napirendek:
1.) Javaslat Besztercei Zsolt képviselői indítványának megtárgyalására: a Béke körút
átnevezése Dr. Kálmán András körútra( 7932-/2018)
Előadók:

a városüzemeltetési és környezetvédelmi bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Előkészítő:

dr. László Borbála, osztályvezető
Bokor Zsuzsanna kulturális ügyintéző

Meghívott:

Besztercei Zsolt, önkormányzati képviselő

Rövid tartalom:Besztercei Zsolt önkormányzati képviselő „Javaslat Dr. Kálmán Andrásról,
Dunaújváros Megyei Jogú Város volt polgármesteréről történő dunaújvárosi közterület – a
Béke körút – átnevezésére” címmel képviselői indítványt nyújtott be, amelyben azonnali átnevezést javasolt.
2.) Javaslat települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatásáról
szóló 2018. évi pályázat benyújtására és a támogatás átadására a KNYKK Zrt. részére(16179 - 6 /2018.)
Előadó:

pénzügyi bizottság elnöke
városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

Előkészítő:

Szabó Imre osztályvezető
Borka Ildikó pályázati koordinációs ügyintéző

Meghívott:

Erős István Fejér megyei helyi személyszállítási üzletágvezető, KNYKK Zrt.,
8000 Székesfehérvár, Börgöndi út 14., eros.istvan@knykk.hu

Rövid tartalom:A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatására
meghirdetett központi költségvetési pályázaton a korábbi évekhez hasonló módon Dunaújváros MJV Önkormányzata támogatást kíván igényelni. Az előterjesztés tárgya a
pályázat benyújtása, a támogatás átadása a KNYKK Zrt. részére, és a kapcsolódó
megállapodás megkötése.
3.) Javaslat Dunaújváros településrendezési eszközeinek módosításaival kapcsolatos
döntések meghozatalára(4607-3/2018)
Előadó:

Előkészítő:

a Gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
a Városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke
az Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Szabó Imre – osztályvezető
Kárgli Rita - településrendezési ügyintéző

Meghívott:
Rövid tartalom:Dunaújváros településrendezési eszközeinek kisebb módosításainak véleményezési eljárása lezárult, és a vélemények elfogadásáról, valamint a környezeti vizsgálat
készítéséről dönteni szükséges.
4.) Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város környezeti állapotáról szóló tájékoztató
kiadvány elkészítése céljából nyomda kiválasztásáról szóló polgármesteri határozattervezet és szerződés-tervezet véleményezésére( 4541-43/2018)
Előadó:

a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Előkészítő:

Szabó Imre főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztályvezető
Petrovickijné Dr. Angerer Ildikó környezetvédelmi vezető ügyintéző

Meghívott: Rövid tartalom: A környezet védelmének általános szabályiról szóló 1995. évi LIII. törvény
46. § (1) bekezdésének e) pontja, valamint az 51. § (3) bekezdésében foglaltak szerint a
települési önkormányzat az illetékességi területén tájékoztatja a lakosságot a helyi környezet
állapotának alakulásáról. E jogszabályi követelménynek teszünk eleget Dunaújváros Megyei
Jogú Város környezeti állapotáról szóló tájékoztató elkészítésével és kiadásával. A kiadvány
nyomdai munkáira 3 árajánlatot kértünk be Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
326/2018, (V. 17.) számú határozata alapján. A legkedvezőbb ajánlatot a TEXT Nyomdaipari
Kft. adta A kiadványkészítés költsége Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlésének a 2018. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 5/2018.
(II.16.) számú önkormányzati rendelete, 5. melléklet, 7. környezetvédelem és hulladékgazdálkodás cím, dologi kiadások sorában rendelkezésre áll. A polgármesteri határozat tervezetet és a szerződés tervezetét mellékeltük.

5.) Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város óvodáinak és bölcsődéinek részére történő víztakarékos eszközök beszerzésére és telepítésére( 18123-2/2018.)
Előadó:

a pénzügyi bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
a városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság elnöke.
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Előkészítő:

Markóth Béla osztályvezető
Somfai Tamás ügyintéző

Meghívott:

Tóth Béla Vízinnovációs Kft.

Rövid tartalom:Dunaújváros MJV óvodáinak és bölcsődéinek részére történő víztakarékos
eszközök beszerzésére és telepítésére tesz javaslatot. A megtérülés ideje intézményektől
függően eltérhet, de átlagosan 9-12 hónap, ezekkel az eszközökkel jelentős vízmegtakarítás érhető el. Az előterjesztés a beérkezett ajánlatok értékelésére és a nyertes kiválasztására tesz javaslatot.
6.) Javaslat önkormányzati tulajdonú intézmények felújítási munkáira( 18855/2018.)
Előadó:

a pénzügyi bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
a városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság elnöke.
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Előkészítő:

Markóth Béla városüzemeltetési és beruházási osztályvezető
Mózes Tibor ügyintéző

Meghívott:

Mádai Balázs -elnök vezérigazgató DVG Zrt.

Rövid tartalom:Jelen előterjesztés bölcsődék, tagóvodák – elkorrodálódott csővezetékek,
balesetveszélyes kerítés - felújítására tesz javaslatot a DVG Zrt. által megküldött költségvetések alapján.
7.) Javaslat új játszótéri eszközök rendelésére és telepítésére(18768/2018)
Előadó: Markóth Béla Városüzemeltetési és Beruházási Osztály osztályvezető
Előkészítő: Tóth Andrea ügyintéző
Meghívott: Mádai Balázs DVG Zrt. elnök-vezérigazgató
Rövid tartalom:Dunaújváros területén 33 darab közterületi játszótér található, melyek nagy
része elavult. A játszótéri eszközök egy része az Európai Unió által meghatározott szabványoknak már nem felelnek meg. A játszóterek állapotát felmértük és árajánlatot kértünk a
DVG Zrt.-től a játékeszközök cseréjére.

8.) Javaslat „Dunaújváros területén intelligens gyalogátkelő telepítése” tárgyban közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentumok elfogadására,
az eljárás megindítására(12198-16/2018.)

Előadó:

a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
a városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság elnöke
az önkormányzat bírálóbizottságának elnöke

Előkészítő:

Markóth Béla városüzemeltetési és beruházási osztályvezető
Somfainé Petőfalvi Anita közbeszerzési ügyintéző
-

Meghívott:

Rövid tartalom:Dunaújváros Megyei Jogú Város közigazgatási területén belül a közlekedés
biztonsága érdekében intelligens gyalogátkelő rendszer telepítése indokolt 12 helyszínen,
mely értékét tekintve közbeszerzési eljárás lefolytatását teszi szükségessé. Jelen előterjesztés a közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának és közbeszerzési dokumentumainak véleményezésére, közbeszerzési eljárás megindítására irányul.
9.) Javaslat „Dunaújváros közigazgatási területén lévő közvilágítási hálózat aktív elemeinek – fényforrások és lámpatestek tartozékaikkal együtt történő – működtetése,
Dunaújváros dísz- és térvilágítási lámpatestek javítása, karbantartása” tárgyú
közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának, és közbeszerzési dokumentumainak
elfogadására, az eljárás megindítására(16955/2018.)
Előadó:

a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
a városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság elnöke
az önkormányzat bírálóbizottságának elnöke

Előkészítő:

Markóth Béla városüzemeltetési és beruházási osztályvezető
Somfainé Petőfalvi Anita közbeszerzési ügyintéző

Meghívott:

-

Rövid tartalom:Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata üzemeltetésében lévő
Dunaújváros közvilágítási hálózat aktív elemeinek karbantartásáról szóló szerződés 2018.
szeptember 30-án lejár. Jelen előterjesztés a közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának
és közbeszerzési dokumentumainak véleményezésére, közbeszerzési eljárás megindítására
irányul.
10.) Javaslat „Dunaújváros térfelügyeleti kamerarendszerének bővítése” tárgyban
közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentumok elfogadására, az eljárás megindítására( 9549-20/2018.)
Előadó:

a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
a városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság elnöke
az önkormányzat bírálóbizottságának elnöke

Előkészítő:

Markóth Béla városüzemeltetési és beruházási osztályvezető
Somfainé Petőfalvi Anita közbeszerzési ügyintéző
-

Meghívott:

Rövid tartalom: Dunaújváros Megyei Jogú Város közigazgatási területén belül a közrend
javítása, a bűnmegelőzés hatékonyságának növelése érdekében a térfelügyeleti kamerarendszer bővítése indokolttá vált, mely értékelt tekintve közbeszerzési eljárás lefolytatását
igényli. Jelen előterjesztés a közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának és közbeszerzési dokumentumainak véleményezésére, közbeszerzési eljárás megindítására irányul.
11.) Javaslat DMJV közigazgatási területén működtetett térfelügyeleti kamerarendszer
karbantartására, javítására, folyamatos üzemének biztosítására(17402-2/2018)
Előadó:

Városüzemeltetési és Beruházási Osztályvezető

Előkészítő:

Markóth Béla igazgató/osztályvezető
Farkas Róbert ügyintéző
-

Meghívott:

Rövid tartalom:A 528/2016 (VI.13.) PM. határozat alapján az Önkormányzat és az ERANDO Biztonságtechnikai Tanácsadó és Kereskedelmi Kft. között 2017. június 20. napján
létrejött vállalkozási szerződés 2018. július 31. napjával lejár. Jelen előterjesztés a karbantartással kapcsolatos gazdasági szereplő kiválasztására tesz javaslatot.

Dunaújváros, 2018. június 15.
Cserni Béla s.k.
a bizottság elnöke

